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Brugerinddragelse i Huset for psykisk 
sundhed i Griffenfeldsgade

Dette notat beskriver det arbejde, der blev iværksat i forbindelse med Huset 
for psykisk sundheds opstart samt de nuværende brugerinddragende aktivite-
ter.

Inden pilotprojektet blev startet, var der fra mange sider en forventning om, at 
Huset skulle indeholde samværs- og brugerstyrede aktiviteter. Dette ønske 
blev dog ret hurtigt nedtonet, da det efter en kortlægning blev tydeligt, at der 
allerede fandtes mange gode samværstilbud i lokalområdet. Der blev derfor i 
stedet arbejdet på at styrke kontakten mellem Huset og disse tilbud, bl.a. så 
medarbejderne husker at motivere og henvise Husets brugere til at benytte sig 
af lokalområdets tilbud, i stedet for at skabe konkurrence.

I projektets pilotfase var der stor fokus på brugerinddragelse og samskabelse. 
Der blev nedsat en referencegruppe med repræsentanter fra forskelle bruger-
organisationer, bl.a. SIND, LAP, Bedre Psykiatri m.fl. 

Referencegruppen mødtes med projektgruppen ca. hver anden måned og 
deltog i to årlige styregruppemøder. 

Referencegruppen bidrog bl.a. til hele udviklingen af byggeriet, indretningen af 
Huset samt processen med at åbne Huset op for at andre, fx brugerorganisa-
tionerne, kunne anvende husets lokaler i aftentimer til arrangementer og lign. 

Referencegruppen blev nedlagt i forbindelse med, at Huset overgik til drift, 
også efter ønske fra referencegruppen selv. Der havde indtil da været et rigtig 
fint samarbejde mellem referencegruppen og projektgruppen/Husets daglige 
ledelse, men det blev med tiden vanskeligt at finde emner, som var relevante 
for alle parter. Alle var derfor enige om at nedlægge referencegruppen og i 
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stedet arbejde på systematisk at inddrage de patienter/borgere, som var aktu-
elle brugere af husets behandlingstilbud, fremfor brugerorganisationer. 

Det har været forsøgt at nedsætte et lokalt ’brugerråd’, hvilket der desværre 
har været svært at rekruttere til. Der er derfor stor fokus på, hvordan medar-
bejderne - og særligt recoverymentorerne og de kommunale peers - på indi-
vidniveau kan inddrage brugerne og deres ønsker og behov for fx recovery 
gruppetilbud. 

Ift. at skabe liv i Huset i dag er der hver dag 70 mennesker, som kommer på 
arbejde og over 400 borgere, der modtager behandling og kommunal udred-
ning. For at åbne Huset yderligere er det muligt at låne lokaler til forskellige 
aktiviteter. Bl.a. låner SIND og Skolen for recovery lokaler til pårørendecafe og 
recoverykurser. Herudover er der aktuelt et projekt med brobygning fra Huset 
til sociale og samværstilbud i hele kommunen. 
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